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1 Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:

 

  1.1 Пәнді оқыту мақсаттары:  ақпараттық жүйелерді зерттеу,
жобалау  және  қолдану  үшін  компьютерлік  модельдеудің
теориясын,  әдістерін  және  технологиясын  игеру  болып
табылады. 

1.2  Пәннің міндеттері: 
           - күрделі жүйелердің модельдерінің типтік кластарын
және  модельдеу  әдістерін,  Монте-Карло  әдісінің  аппаратын,
күрделі жүйелердің қызмет атқару процестерінің моделін құру
принциптерін,  формальдау  және  алгоритмдеу  әдістерін
білулері қажет;
          -   ақпараттық  жүйелерді  зерттеу,  жобалау  және
пайдалану кезінде жүйелік әдістерді қолдануды, модельдеуші
алгоритмдерді құрастыруды және оларды алгоритмдік тілдерді
және  модельдеудің  қолданбалы  программалар  пакеттерін
пайдалана  отырып  жүзеге  асыруды,  жобалау  процесін
модельдеудің  деректер  базасын  қолдану  арқылы
автоматтандыруды білулері керек.

1.3 Пререквизиттер:
- алогритмдеу және программалау тілдері,
- ықтималдық  теориясы  және  математикалық

статистика  
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 Пәннің тақырыптық жоспары

№
р/с

Тақырыптың аты Сағат саны

Дәрі
с

Практ. Зерт. СОӨ
Ж

СӨЖ

1. Процесстер мен жүйелерді 
моделдеудің негізгі түсініктері 

0,5 3 3

2. Классикалық механикада 
салыстырмалы қозғалыстарды 
моделдеу 

0,5
1 1

3 3

3. 1 –ші реттік дифференциалдық 
теңдеулерді қолданатын 
физикалық процесстердің 
моделдері 

1

1 1

3 3

4. Материалдық нүктесінің 
динамикасы 

1
1 1

3 3
5. Кеплердің есебі

1
1 1

3 3
6. Статикалық электрлық және 

магниттік өрістерді моделдеу 1
2

3 3
7 Электрлық және магниттік 

өрістерде электрлық зарядтың 
қозғалысын моделдеу 

1
2

3 3
8 Үздіксіз және дискретті 

функцияларды Фурье – талдау 1
1 1

3 3
9 Тербелістік процесстерді 

моделдеу 1
1 1

3 3
10 Толқындық процесстерді 

моделдеу 1
2

3 3
111
,53
311

Көп бөлімден тұратын жүйелерді 
моделдеу 1

2

3 3

Пәннің тақырыптық 
жоспары



13
Мо
нт
е –
Ка
рл
о 
әді
сте
рі
12

Кездесоқ адасулар

1

1

3 3
14 Релаксация және тембетендік 

процессте статикалық жүйені 
моделдеу 

1
2

3 3
15 Микроканоникалық ансамблді 

Монте  –Карло әдісімен моделдеу 1
2

3 3
16 Квантті жүйелерді моделдеу 

1
2,5

3 3
Бар
лығ
ы

15 22,5 7,5 45
45

          3.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Процесстер мен жүйелерді моделдеудің 
негізгі түсініктері

Кездесоқ  сандар  және  оларды  моделдеу  принциптері.
Конгруэттік әдіс.

Қосындысын табу әдісі. Кездесоқ сандарды реттеудің талдауы.
Кездесоқ  сандардың  ретін  сапасының  критерииі.  Күтіктену
әдісі.

Тақырып  2 Классикалық механикада салыстырмалы
қозғалыстарды моделдеу

Әртүрлі есеп жүйесінде материалдық нүктенің жылжуы. 
Тақырып 3   1 –ші реттік дифференциалдық 

теңдеулерді қолданатын физикалық процесстердің 
моделдері

Қыздырылған деңелердің суыны. Эйлер алгоритімі. Эйлер 
әдісімен бірінші реттік теңдеулерді шешу программасы. 
Төртінші реттік теңдеулерді Рунге-Кут әдісімент шешу.

Тақырып 4 Материалдық нүктесінің динамикасы



Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық өрісі ұкелесті 
есепке алмаған. Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық 
өрісі ұкелесті есепке алғанда. 

Тақырып 5 Кеплердің есебі
Планеттердің қозғалу теңдеулері. Орбитаның сандық 

моделдеу. Кепледің екінші заңың тексеру. Жылдамдықтардың 
кеңестігі. Күн жүйесін моделдеу. 

Тақырып 6 Статикалық электрлық және магниттік 
өрістерді моделдеу

Қозғылмалы зарядтардың электрлық өрісінің жүйесі. 
Тұратқы токпен магниттік өрісі. Соленодттің тұрақты тоқтын 
магниттік өрісі. Тороидалды орамаудың тұрақты тоқтын 
магниттік өрісі. Лаплас және Пуассон теңдеулердің сандық 
шешімі. 

Тақырып 7 Электрлық және магниттік өрістерде 
электрлық зарядтың қозғалысын моделдеу

Бөлімдерді орталық өрістерде таратылуы. Резерфордтың 
тәжірибесі. Тұрақты магниттік өрісінде электрлық зарядтардың
қозғалуын моделдеу. Тұрақты және магниттік өрістерде 
электрлық зарядтардың қозғалысын моделдеу. 

Тақырып 8 Үздіксіз және дискретті функцияларды 
Фурье – талдау

Периодтық сигналдарды Фурье ретіне талдау. Гиббс 
эффекті. Периодсыз және үздіксіз сигналдардың спектрлық 
талдауы. Дискретті функциялардың спектрлық талдауы.

Тақырып 9 Тербелістік процесстерді моделдеу
Сызықтық гармоникалық осцилляторы. Математикалық 

маятнигі. 
Тақырып 10 Толқындық процесстерді моделдеу
Осцилляторлардың байланысқан  бос тербелестерді 

моделдеу.
Тақырып  11 Көп бөлімден тұратын жүйелерді 

моделдеу 
Статикалық жүйесінің математикалық моделі. 

Қозғалыстардың теңдеулер жүйесінің шешу алгоритімі. 
Тақырып 12 Монте –Карло әдісі
Бір айнымалынан тәуелді болатын функцияны 

интеграциялаудың сандық әдістері. Монте-Карло әдістердін 
негіздері. Основы метода Монте-Карло әдістерінің негіздері. Бір
қалпы тарату заң бойынша алгоритмді генерациялау. 

Тақырып 13 Кездесоқ адасулар
Бірөлшемді кездесоқ адасулар. 
Тақырып 14 Релаксация және тембетендік процессте 

статикалық жүйені моделдеу 



Статикалық жүйені релаксация процессінде моделдеу. 
Тақырып 15 Микроканоникалық ансамблді Монте  –

Карло әдісімен моделдеу 
Каноникалық ансамблілі. Каноникалық ансамбль үшін 

метрополистің алогритімі. 
Тақырып 16 Квантті жүйелерді моделдеу
Шренидергердің стационарлық теңдеуі. Квазиклассикалық

жақынында екіатомды молекула тербелесін моделдеу. 

          3.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырып 2 Классикалық механикада салыстырмалы

қозғалыстарды моделдеу
Әртүрлі есеп жүйесінде материалдық нүктенің жылжуы. 
Тақырып 3   1 –ші реттік дифференциалдық 

теңдеулерді қолданатын физикалық процесстердің 
моделдері

Қыздырылған деңелердің суыны. Эйлер алгоритімі. Эйлер 
әдісімен бірінші реттік теңдеулерді шешу программасы. 
Төртінші реттік теңдеулерді Рунге-Кут әдісімент шешу.

Тақырып 4 Материалдық нүктесінің динамикасы
Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық өрісі ұкелесті 

есепке алмаған. Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық 
өрісі ұкелесті есепке алғанда. 

Тақырып 5 Кеплердің есебі
Планеттердің қозғалу теңдеулері. Орбитаның сандық 

моделдеу. Кепледің екінші заңың тексеру. Жылдамдықтардың 
кеңестігі. Күн жүйесін моделдеу. 

Тақырып 6 Статикалық электрлық және магниттік 
өрістерді моделдеу

Қозғылмалы зарядтардың электрлық өрісінің жүйесі. 
Тұратқы токпен магниттік өрісі. Соленодттің тұрақты тоқтын 
магниттік өрісі. Тороидалды орамаудың тұрақты тоқтын 
магниттік өрісі. Лаплас және Пуассон теңдеулердің сандық 
шешімі. 

Тақырып 7 Электрлық және магниттік өрістерде 
электрлық зарядтың қозғалысын моделдеу

Бөлімдерді орталық өрістерде таратылуы. Резерфордтың 
тәжірибесі. Тұрақты магниттік өрісінде электрлық зарядтардың
қозғалуын моделдеу. Тұрақты және магниттік өрістерде 
электрлық зарядтардың қозғалысын моделдеу. 

Тақырып 8 Үздіксіз және дискретті функцияларды 
Фурье – талдау



Периодтық сигналдарды Фурье ретіне талдау. Гиббс 
эффекті. Периодсыз және үздіксіз сигналдардың спектрлық 
талдауы. Дискретті функциялардың спектрлық талдауы.

Тақырып 9 Тербелістік процесстерді моделдеу
Сызықтық гармоникалық осцилляторы. Математикалық 

маятнигі. 
Тақырып 10 Толқындық процесстерді моделдеу
Осцилляторлардың байланысқан  бос тербелестерді 

моделдеу.
Тақырып  11 Көп бөлімден тұратын жүйелерді 

моделдеу 
Статикалық жүйесінің математикалық моделі. 

Қозғалыстардың теңдеулер жүйесінің шешу алгоритімі. 
Тақырып 12 Монте –Карло әдісі
Бір айнымалынан тәуелді болатын функцияны 

интеграциялаудың сандық әдістері. Монте-Карло әдістердін 
негіздері. Основы метода Монте-Карло әдістерінің негіздері. Бір
қалпы тарату заң бойынша алгоритмді генерациялау. 

Тақырып 13 Кездесоқ адасулар
Бірөлшемді кездесоқ адасулар. 
Тақырып 14 Релаксация және тембетендік процессте 

статикалық жүйені моделдеу 
Статикалық жүйені релаксация процессінде моделдеу. 
Тақырып 15 Микроканоникалық ансамблді Монте  –

Карло әдісімен моделдеу 
Каноникалық ансамблілі. Каноникалық ансамбль үшін 

метрополистің алогритімі. 
Тақырып 16 Квантті жүйелерді моделдеу
Шренидергердің стационарлық теңдеуі. Квазиклассикалық

жақынында екіатомды молекула тербелесін моделдеу. 

3.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны
Тақырып 2 Классикалық механикада салыстырмалы

қозғалыстарды моделдеу
Әртүрлі есеп жүйесінде материалдық нүктенің жылжуы. 
Тақырып 3   1 –ші реттік дифференциалдық 

теңдеулерді қолданатын физикалық процесстердің 
моделдері

Қыздырылған деңелердің суыны. Эйлер алгоритімі. Эйлер 
әдісімен бірінші реттік теңдеулерді шешу программасы. 
Төртінші реттік теңдеулерді Рунге-Кут әдісімент шешу.

Тақырып 4 Материалдық нүктесінің динамикасы



Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық өрісі ұкелесті 
есепке алмаған. Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық 
өрісі ұкелесті есепке алғанда. 

Тақырып 5 Кеплердің есебі
Планеттердің қозғалу теңдеулері. Орбитаның сандық 

моделдеу. Кепледің екінші заңың тексеру. Жылдамдықтардың 
кеңестігі. Күн жүйесін моделдеу. 

Тақырып 8 Үздіксіз және дискретті функцияларды 
Фурье – талдау

Периодтық сигналдарды Фурье ретіне талдау. Гиббс 
эффекті. Периодсыз және үздіксіз сигналдардың спектрлық 
талдауы. Дискретті функциялардың спектрлық талдауы.

Тақырып 9 Тербелістік процесстерді моделдеу
Сызықтық гармоникалық осцилляторы. Математикалық 

маятнигі. 
Тема 12 Методы Монте –Карло
Численные методы интегрирования функции, зависящих 

от одной переменной. Основы метода Монте-Карло. Алгоритм 
генерации случайных чисел с равномерным законом 
распределения.

3.4 СӨОЖ сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 Процесстер мен жүйелерді моделдеудің 

негізгі түсініктері
Кездесоқ  сандар  және  оларды  моделдеу  принциптері.
Конгруэттік әдіс.
Қосындысын  табу  әдісі.  Кездесоқ  сандарды  реттеудің

талдауы.  Кездесоқ  сандардың  ретін  сапасының  критерииі.
Күтіктену әдісі.

Тақырып 2 Классикалық механикада салыстырмалы
қозғалыстарды моделдеу

Әртүрлі есеп жүйесінде материалдық нүктенің жылжуы. 
Тақырып 3   1 –ші реттік дифференциалдық 

теңдеулерді қолданатын физикалық процесстердің 
моделдері

Қыздырылған деңелердің суыны. Эйлер алгоритімі. Эйлер 
әдісімен бірінші реттік теңдеулерді шешу программасы. 
Төртінші реттік теңдеулерді Рунге-Кут әдісімент шешу.

Тақырып 4 Материалдық нүктесінің динамикасы
Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық өрісі ұкелесті 

есепке алмаған. Дененің қозғалысы Жердің гравитациялық 
өрісі ұкелесті есепке алғанда. 

Тақырып 5 Кеплердің есебі



Планеттердің қозғалу теңдеулері. Орбитаның сандық 
моделдеу. Кепледің екінші заңың тексеру. Жылдамдықтардың 
кеңестігі. Күн жүйесін моделдеу. 

Тақырып 6 Статикалық электрлық және магниттік 
өрістерді моделдеу

Қозғылмалы зарядтардың электрлық өрісінің жүйесі. 
Тұратқы токпен магниттік өрісі. Соленодттің тұрақты тоқтын 
магниттік өрісі. Тороидалды орамаудың тұрақты тоқтын 
магниттік өрісі. Лаплас және Пуассон теңдеулердің сандық 
шешімі. 

Тақырып 7 Электрлық және магниттік өрістерде 
электрлық зарядтың қозғалысын моделдеу

Бөлімдерді орталық өрістерде таратылуы. Резерфордтың 
тәжірибесі. Тұрақты магниттік өрісінде электрлық зарядтардың
қозғалуын моделдеу. Тұрақты және магниттік өрістерде 
электрлық зарядтардың қозғалысын моделдеу. 

Тақырып 8 Үздіксіз және дискретті функцияларды 
Фурье – талдау

Периодтық сигналдарды Фурье ретіне талдау. Гиббс 
эффекті. Периодсыз және үздіксіз сигналдардың спектрлық 
талдауы. Дискретті функциялардың спектрлық талдауы.

Тақырып 9 Тербелістік процесстерді моделдеу
Сызықтық гармоникалық осцилляторы. Математикалық 

маятнигі. 
Тақырып 10 Толқындық процесстерді моделдеу
Осцилляторлардың байланысқан  бос тербелестерді 

моделдеу.
Тақырып  11 Көп бөлімден тұратын жүйелерді 

моделдеу 
Статикалық жүйесінің математикалық моделі. 

Қозғалыстардың теңдеулер жүйесінің шешу алгоритімі. 
Тақырып 12 Монте –Карло әдісі
Бір айнымалынан тәуелді болатын функцияны 

интеграциялаудың сандық әдістері. Монте-Карло әдістердін 
негіздері. Основы метода Монте-Карло әдістерінің негіздері. Бір
қалпы тарату заң бойынша алгоритмді генерациялау. 

Тақырып 13 Кездесоқ адасулар
Бірөлшемді кездесоқ адасулар. 
Тақырып 14 Релаксация және тембетендік процессте 

статикалық жүйені моделдеу 
Статикалық жүйені релаксация процессінде моделдеу. 
Тақырып 15 Микроканоникалық ансамблді Монте  –

Карло әдісімен моделдеу 



Каноникалық ансамблілі. Каноникалық ансамбль үшін 
метрополистің алогритімі. 

Тақырып 16 Квантті жүйелерді моделдеу
Шренидергердің стационарлық теңдеуі. Квазиклассикалық

жақынында екіатомды молекула тербелесін моделдеу. 

   3.5 СӨЖ сабақтардың мазмұны
СӨЖ түрі Есеп беру 

түрі
Бақылау түрі Сағат 

саны
1 Дәріс сабақтарына 

дайындық
Сабаққа қатысу 9

2 Тәжірибелік сабақтарға 
дайындық, ұй жұмыстарын 
әзірлеу.

Жұмыс 
дәптері

Сабақтарға 
қатысу

9

3 Аудиториялық сабақтардың 
мазмұнына кірмеген 
материалдарды оқу

Конспект  т.б Коллоквиум т.б 9

4 Семестріллік 
тапсырмаларды орындау

Реферат т.б СТ қорғау 9

5 Бақылау жұмыстарына 
дайындық 

МБ1,МБ2, 
коллоквиум 
(тест және т.б)

9
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